
Er du klar til at blive vores nye bæredygtige 

REGNSKABSMEDARBEJDER

KLS PurePrint er et af Danmarks største trykkerier, og vores vision er at være Verdens grønneste trykkeri. Vi produce-
rer tryksager og emballage der er biologisk nedbrydelige og virksomheden er certificeret efter nogle af verdens mest 
ambitiøse miljøstandarder, herunder bl.a. en Cradle to Cradle certificering på sølvniveau. Vi holder til på Avedøre Holme i 
Hvidovre og har en afdeling i Århus.

Vores kunder tæller en række af de mest toneangivende virksomheder og organisationer indenfor bæredygtighed. 

STILLINGSANNONCE:

KLS PurePrint A/S
Jernholmen 42 A
2650 Hvidovre

+45 36 34 29 00
kls@kls.dk
klspureprint.dk

KLS PurePrint A/S
Bjørnholms Alle 22
8260 Viby J

KLS Pureprint søger en engageret regnskabsmedarbejder som får ansvaret for egne områder i vores 
regnskabsfunktion som i alt er et team på 3 personer. Der er tale om en alsidig funktion hvor der vil 
være mulighed for deltid. 

Dine kompetencer:

• God regnskabsmæssig erfaring med bogføring samt ad hoc økonomiske opgørelser.

• God erfaring med lønbehandling og gerne erfaring med overenskomster

• God IT-forståelse og kundskaber, gerne til Microsoft Dynamics Nav og Office-pakken. 

• Du motiveres af at arbejde med en bred vifte af regnskabsopgaver i en mellemstor dansk 
 produktionsvirksomhed med en uformel og flad organisationsstruktur.

• En struktureret og selvstændig tilgang til dine opgaver.

Du får mulighed for:

• at arbejde i en af Danmarks mest bæredygtige virksomheder i vækst

• at have selvstændige ansvarsområder i en regnskabsafdeling med reference til Økonomichefen

• at sætte dit præg på en dynamisk produktionsvirksomhed i en spændende forandring

• Fleksible arbejdstider med mulighed for deltid, hjemmearbejdsdage, pension, sundhedssikring, 
 feriefridage og sociale arrangementer.

Personlige egenskaber vi værdsætter:

• Godt humør og teamplayer

• Struktureret og god til at bevare overblikket i travle perioder

• God til at tilegne dig ny viden og et ønske om at optimere opgaver og processer

Ansøgning og CV sendes til Malene Krog på mk@kls.dk – senest den 15. juli 2021

Vi behandler ansøgningerne løbende. 


